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P R O G R A M M A B E G R O T I N G  2 0 2 3  
Inkomsten 
Als gemeente krijgen we geld uit diverse 

BELEGGINGEN 
bronnen. In het fguur is te zien welke EN RENTE 
inkomsten de gemeente Maasgouw heeft. € 1.000.000Aandacht geven loont! 

In de begroting van 2023 staat wat de plannen zijn Tegelijkertijd kunnen we niet blijven afwachten 
INKOMSTEN  

Totaal: € 67.237.000van het college van burgemeester en wethouders 

voor komend jaar. In de begroting staat ook wat die 

plannen kosten. Het college stelt de begroting op en 

de gemeenteraad stelt de begroting vast. 

2023 wordt een jaar van grote onzekerheid, onder 

tot er zekerheid is, maar moeten we anticiperen 

en investeren in en voor de toekomstige opgaven. 

Het positieve is dat we beschikken over een zeer 

goede reserve. 

Programmabegroting 
U vindt de volledige tekst van de programmabegroting 

Uitgaven 
De begroting van 2023 is verdeeld over 
vijf programma’s en een algemeen deel. 
In het fguur is te zien hoe de uitgaven van 
de gemeente Maasgouw zijn verdeeld. 

ALGEMENE 
DEKKINGS˜ 
MIDDELEN 
€ 733.000 

meer door de oorlog in Oekraïne en de ‘Aandacht geven loont!’  op 
www.gemeentemaasgouw.nl/begrotingonvoorspelbaarheid van de energieprijzen. 

Door de vele onzekerheden moeten we als gemeente 

behoedzaam zijn, alle ontwikkelingen goed blijven 

volgen en kijken naar de impact van deze 

ontwikkelingen op onze financiële positie. 

“Ook in 2023 blijven we de kwaliteit van onze dienstverlening 
verbeteren. Een van de manieren waarop we dat gaan doen is door het 
inzetten op meer personeel. Zo kunnen we inspelen op ontwikkelingen 
rondom digitale dienstverlening en nieuwe wet- en regelgeving. Inwoners 
kunnen zelf kiezen of ze via de website, telefonisch of na een afspraak 
op het gemeentehuis geholpen willen worden.” 

BURGEMEESTER STEF STROUS 

Voor iedereen bereikbaar 

MATH WILMS 

Aandacht voor 
onze inwoners 
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ONVOORZIEN 
€ 25.000 

GEBIEDS˜ 
ONTWIKKELINGEN 
€ 633.000 

DIENSTVERLENING 
€ 657.000 

UITGAVEN  
Totaal: € 67.237.000 

TIM SNIJCKERS 

Goed wonen en beleven 
C ARL A PE TERS 

Inzetten netwerk 

“Door de vele zorgelijke, mondiale ontwikkelingen komen meer inwoners 
in een kwetsbare positie. Deze inwoners willen we graag snel en adequaat 
ondersteunen. Daarbij is ook van belang dat we het voorzieningenniveau in de 
kernen behouden, zodat onze inwoners elkaar kunnen (blijven) ontmoeten. 
Komend jaar is er, net zoals voor de jaren daarvoor, sprake van een beperkte 
verhoging van de gemeentelijke belastingen. Daardoor is onze gemeente nog 
steeds één van de gemeenten met de laagste lokale lasten; met behoud van 
een goed voorzieningenniveau. De huidige onzekere tijd kan invloed hebben 
op onze financiële plannen voor de komende periode.” 

“Onze gemeente is rijk aan groen. Daardoor is het een aantrekkelijke 
gemeente om in te wonen en te verblijven. Ook in 2023 gaan we weer 
een stapje verder met het op een natuurlijke manier beheren van onze 
bossen en natuurterreinen. Het vergroten van biodiversiteit en het werken 
aan maatregelen tegen klimaatverandering zijn daarin belangrijke pijlers. 
We stellen zoekgebieden vast voor de opwek van grootschalige zonne-
energie. Ook gaan we inwoners helpen bij het nemen van maatregelen 
om energie te besparen en woningen te verduurzamen.” 

“We willen dat iedereen mee kan doen in onze gemeente. Daarom investeert 
de gemeenten in 2023, nog meer dan andere jaren, in het leren kennen 
van mensen, het opbouwen van relaties, het leggen van verbindingen en 
het inzetten en uitbreiden van een netwerk. Ook blijven we economische 
ontwikkelingen steunen, want die zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. 
Innovatie, verduurzamen en circulariteit zijn belangrijke thema’s voor onze 
economie, nu en in de toekomst.” 

“Genoeg geschikte woningen voor mensen die in Maasgouw willen 
wonen! Dat is geen gemakkelijke opgave, wel een met topprioriteit komend 
jaar. Ook besteden we komend jaar veel aandacht aan verkeersveiligheid 
en het onderhoud van wegen. De goede infrastructuur is een van de 
redenen waarom het goed wonen, werken, naar school gaan en beleven is 
in de gemeente Maasgouw.” 

P R O G R A M M A B E G R OT I N G  2023  Aandacht geven loont! 

www.gemeentemaasgouw.nl/begroting

